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  WETENSCHAP EN TECHNIEK  

Hout

In  deze studierichting ligt de nadruk op de 
praktische uitvoering van opdrachten. Je 
krijgt de basisbeginselen van meubelma-
kerij (kasten, stoelen, banken, ...) en van 
schrijnwerkerij (ramen, deuren, trappen, 
...). Je leert eenvoudige houtconstructies 
voorbereiden, onder begeleiding vervaar-
digen met machines en ze uiteindelijk vak-
kundig afwerken.

LESSENTABEL
Uitvoeringstechnieken 6

Realisaties hout 16

Project Algemene Vakken 6

Toegepaste informatica 1

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Engels 1
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Iets voor jou?

Werk je graag met hout? Maak je graag meubelen? Wil je later je eigen 
ramen en deuren kunnen maken? Timmer je graag aan dakconstructies? 
Dan is deze studierichting iets voor jou. In de lessen uitvoeringstechnie-
ken leer je de meest geschikte houtsoort kiezen en tekeningen maken 
van een project. Je leert er ook de verschillende houtbewerkingsmachi-
nes herkennen en instellen. In de lessen realisatie hout maak je, onder 
begeleiding van je leerkracht, de onderdelen klaar en bouw je ze daar-
na nauwkeurig samen tot een kast, raam of deur. Deze studierichting 
biedt zowel voor jongens als voor meisjes mooie vooruitzichten.

Belangrijk in deze richting:

• Je kan uitvoeringstekeningen maken, lezen en begrijpen.
• Je kan voor een uitvoering de juiste houtsoort kiezen.
• Je kan een houtconstructie voorbereiden, realiseren en afwerken.
• Je kan de verschillende handgereedschappen op een juiste manier 

gebruiken.
• Je kan houtbewerkingmachines kiezen, instellen en bedienen.
• Je kan een uitvoering nauwkeurig en kostprijsbewust realiseren.
• Je kan zowel zelfstandig als in groep werken.
• Je maakt gebruik van de modernste kanalen (internet) en middelen 

(catalogi) om informatie op te zoeken.
• Je werkt veilig en milieubewust.
• In de lessen PAV leer je methoden die je helpen om  

maatschappelijke problemen op te lossen.

En later...

Vrijwel alle leerlingen volgen in de derde graad de studierichting Hout-
bewerking. Daar worden je vaardigheden verder ontwikkeld en leer je 
ook met een CNC-gestuurde machine werken. Na het zesde jaar volgen 
de meeste leerlingen nog het specialisatiejaar Interieurinrichting. Na dit 
zevende jaar behaal je een diploma secundair onderwijs waarmee je 
makkelijk een job als interieurinrichter of schrijnwerker vindt in een be-
drijf in de buurt.


